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OTIMISMO NO MERCADO DE TRABALHO REGISTRA MAIOR NÍVEL DESDE ABRIL DE
2014



EMPRESAS

BRASILEIRAS RECORREM À LEGISLAÇÃO DE OUTROS PAÍSES PARA

GARANTIR INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO



GRAU DE CONFIANÇA AINDA NÃO É SUFICIENTE PARA PROMOVER RETOMADA DA
ECONOMIA, DIZ

CNI



PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA CAI EM 8 DOS 14 LOCAIS PESQUISADOS EM MAIO



CONTINUA IMPASSE SOBRE GARANTIA DE EMPREGOS EM JF



SETOR COBRA MUDANÇA EM PLANO DE EMPREGO



MONTADORAS DE CARROS TÊM PIOR SEMESTRE EM 10 ANOS



SEGURANÇA DE CARRO AUTÔNOMO DEPENDE DE INFRAVERMELHO, DIZ EMPRESA
ALEMÃ



CAMINHÕES ESTANCAM QUEDA DAS VENDAS



ANFAVEA SUSTENTA META DE EXPORTAR MEIO MILHÃO DE VEÍCULOS



MERCADO ENCONTRA PISO DE ESTABILIZAÇÃO



PRODUÇÃO DE VEÍCULOS: DE VOLTA PARA 2004



CAPACIDADE INSTALADA DA INDÚSTRIA FICA EM 77% EM MAIO, DIZ CNI



BMW E MINI IMPLANTAM NOVOS SERVIÇOS NA REDE



IMPORTADORES DE MÁQUINAS TÊM PIOR 1º QUADRIMESTRE EM 7 ANOS



REUNIÃO NÃO TEM ACORDO, E DEFINIÇÃO DE META FISCAL FICA PARA ESTA QUINTA



COM SAQUES MAIORES QUE DEPÓSITOS, POUPANÇA TEM PIOR SEMESTRE DESDE
1995



NOVO SIMPLES TORNA MAIS COMPLEXA APURAÇÃO DE TRIBUTOS DAS EMPRESAS



PARA AJUDAR GOVERNO ESTADUAL, COPEL “ALIVIA” COBRANÇA DE DÍVIDA



POSTOS DE CURITIBA DESRESPEITAM LEI PARA “ARREDONDAR” PREÇOS DE
COMBUSTÍVEIS



CESTA BÁSICA DE CURITIBA FICA 6,31% MAIS CARA EM JUNHO, APONTA DIEESE



AVERSÃO GLOBAL AO RISCO DIMINUI E BOLSA TEM LEVE ALTA; DÓLAR SOBE COM
BC



BRASILEIROS ACHAM JUSTO QUE MAIS RICOS PAGUEM MAIS IMPOSTO, INDICA
PESQUISA



TEMER VAI ELEVAR IMPOSTOS PARA COBRIR ROMBO



DADOS DE MAIO MOSTRAM QUE CICLO RECESSIVO NÃO FOI REVERTIDO, APONTA
CNI



MARCO LEGAL DA MINERAÇÃO DEVE CONSIDERAR FAIXA DE FRONTEIRA, APONTAM
ESPECIALISTAS



COMISSÃO APROVA MP QUE PERMITE USO DE FGTS COMO GARANTIA DE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS



PARA S&P E MOODY'S, APROVAÇÃO DE REFORMAS É FIEL DA BALANÇA PARA BRASIL



INDÚSTRIA DE VEÍCULOS NÃO ESPERA RECUPERAÇÃO EM VENDAS DE ÔNIBUS
APESAR DE ELEIÇÕES



APÓS BREXIT, JANELA PARA EMISSÕES EXTERNAS DE EMPRESAS BRASILEIRAS PODE
SE ESTENDER



A NOVA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL



BRASIL É ÚLTIMO EM RANKING DE CRIAÇÃO DE EMPREGO DA OCDE



BRASIL CAI DE 7º PARA 10º NO RANKING GLOBAL DE VENDA DE AUTOMÓVEIS



ACORDO COM ESTADOS PREVÊ TETO PARA GASTO POR DOIS ANOS E PRIVATIZAÇÕES



CADASTRO DE INIDÔNEAS CRESCE 22% EM 2016

CÂMBIO
EM 07/07/2016
Compra

Venda

Dólar

3,343

3,344

Euro

3,699

3,700

Fonte: BACEN

Otimismo no mercado de trabalho registra maior nível desde abril de 2014
07/07/2016 - Fonte: Brasil Econômico

Indicador Antecedente de Emprego subiu 2,8 pontos em junho, atingindo 82,2 pontos
O otimismo do mercado de trabalho determinou que o Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) subisse 2,8 pontos em junho em comparação a maio, alcançando
82,2 pontos, o maior nível desde abril de 2014, quando o índice registrou 83 pontos.
Os dados fazem parte da pesquisa Indicadores do Mercado de Trabalho, divulgada pelo
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).
Na avaliação dos economistas da FGV, o resultado de junho sinaliza “uma tendência
de arrefecimento das taxas negativas de evolução do total de pessoal ocupado na
economia brasileira durante os próximos meses.”
Como reflexo do melhor otimismo em relação aos indicadores relativos ao mercado de
trabalho, os dados da pesquisa mostram o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD)
recuando 1,9 ponto em junho, para 97,6 pontos, após subir 3,9 pontos em maio. O
índice apontou uma retomada ao nível de outubro do ano passado.
Para o economista da FGV, Itaiguara Bezerra, o mercado de trabalho começa a dar
sinais de atenuação do ritmo de queda do emprego.
“A evolução dos Indicadores de Mercado de Trabalho nos últimos meses vem
sinalizando que as empresas estão calibrando o ritmo de ajuste de seus efetivos de
mão de obra, um movimento em consonância com os resultados mais recentes das
pesquisas quantitativas, que começam a mostrar uma atenuação do ritmo de queda
do emprego”, disse.
Destaques
Os dados da FGV indicam que houve melhora tanto no Indicador Antecedente de
Emprego quanto no Indicador Coincidente de Desemprego, de maio para junho.
Os componentes que mais contribuíram para a alta do Indicador Antecedente de
Desemprego, em junho, foram os que medem o ímpeto de contratações nos próximos
três meses e a situação dos negócios para os próximos seis meses, ambos da
Sondagem de Indústria, que variaram, respectivamente, 8,7 e 7,6 pontos.
Já o Indicador Coincidente de Desemprego contou com a contribuição positiva dos
consumidores de todas as classes de renda, com destaque a dos que têm renda mensal
entre R$ 2,1 mil e R$ 4,8 mil, cujo indicador de percepção de facilidade de se conseguir
emprego (invertido) recuou 4,9 pontos.

Empresas brasileiras recorrem à legislação de outros países para garantir
investimentos em inovação
07/07/2016 - Fonte: Agência CNI
Em alguns casos, elas precisam abrir filiais internacionais para agilizar processos de
patente que demorariam anos no Brasil. Confira na terceira e última reportagem do
especial sobre os 20 anos da Lei de Propriedade Industrial

O caminho entre o desenvolvimento de uma inovação e sua chegada ao mercado é
longo. Parte dele diz respeito ao sistema de propriedade intelectual, sem o qual não
há segurança jurídica para a exploração comercial de qualquer invenção.
Mais do que um conjunto de instrumentos que possibilitam simplesmente proteger o
novo conhecimento gerado, usar a proteção ao conhecimento de maneira estratégica
dá às empresas, instituições públicas e seus profissionais a oportunidade de obterem
resultados mais rápidos e eficazes para sua operação.
Quais países são estratégicos para solicitar a patente? Financeiramente vale a pena
pedir diferentes tipos de proteção para o mesmo produto? O sigilo industrial pode
substituir a proteção por patente?
A diretora de propriedade intelectual da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Patrícia Leal, afirma que os aspectos relativos à proteção das inovações
devem estar presentes desde a fase de modelagem dos projetos de pesquisa e
desenvolvimento (P&D).
“Aquela estratégia de depositar patente por depositar já está ultrapassada. Hoje se
lança mão de recursos de proteção quando se tem uma estratégia de valor”, explica.
Um dos esforços do Programa de Propriedade Intelectual da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), é exatamente fortalecer o uso estratégico do sistema dentro das
empresas. A Agência CNI de Notícias conversou com empresas para compreender sua
atuação dentro do sistema. Veja alguns exemplos.
Estratégia específica para cada tipo de inovação
A Braskem – maior produtora de resinas termoplásticas das Américas – é um bom
exemplo de atuação estratégica na área de propriedade industrial. Seu portfólio de
tecnologia conta com cerca de 950 documentos de patentes que foram definidos a
partir dos critérios do que se quer proteger e onde se quer proteger.
“As patentes são depositadas em vários países, o que é definido pelas áreas técnicas
e comerciais, além do interesse dos clientes. Atualmente, temos um foco de
crescimento nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa, sem deixar de lado
a Ásia”, explica a engenheira especialista em propriedade intelectual da empresa,
Eneida Berbare. Todo o conhecimento protegido da Braskem, no Brasil ou em outros
países, é explorado comercialmente pela própria empresa, sem licenciamento para
terceiros.

Até o fim deste ano, a Braskem, que atua nas áreas química e petroquímica, terá uma
nova política para a proteção de suas inovações. Cada uma das 11 áreas de negócios
seguirá diretrizes próprias.
“O interesse de proteção de tecnologias na área de polipropileno é focado no Brasil.
Há outras importantes no mercado mundial. Nem sempre o que é interessante para
uma unidade de negócio é interessante para outra”, exemplifica Eneida. Segundo a
especialista, a Braskem leva em conta inclusive a possibilidade de não solicitar
patente, mas apenas publicar o conhecimento em uma revista especializada ou em
um congresso.
Proteção só funciona se for internacional
A visão estratégica da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) sobre a
propriedade industrial pode ser considerada recente. Somente há dez anos a fabricante
de aviões para 60 a 120 passageiros passou a analisar suas inovações a partir do
potencial comercial.
Os resultados podem ser notados nos números: até 2002, a Embraer tinha dois
pedidos de patente e nenhum concedido. Hoje, são mais 600 pedidos e 200
concessões.
“Só em 2007 a Embraer criou uma estrutura dedicada à propriedade intelectual. O
tema, até aquela data, era tratado como conhecimento e estava, fundamentalmente,
na cabeça dos engenheiros. As inovações geradas não eram necessariamente
traduzidas em ativos protegíveis”, conta o gerente de Propriedade Intelectual e
Cooperações Tecnológicas da Embraer, Wander Stange Menchik.
De olho na concorrência mundial, a opção tem sido o registro dos pedidos em outros
países. Nesse caso, a decisão segue três critérios: a avaliação da natureza da invenção
(se é um produto ou um processo), a aplicação no mercado de aviação e a
concorrência. As solicitações também são registradas no INPI para que a Embraer
contribua com o fortalecimento do sistema de propriedade industrial brasileiro,
segundo Menchik.
Licenciamento permite produção industrial
O licenciamento de patente é o que torna possível que uma inovação desenvolvida
dentro de um instituto de pesquisa público torne-se um produto ou processo em
grande escala. Trata-se de uma autorização concedida pelo titular da patente a uma
ou mais empresas para fabricação e comercialização do produto. Um contrato define
prazos de fabricação, royalties a serem pagos, multas e outras informações relevantes.
A startup ANS Pharma foi criada exatamente para tornar viável no mercado resultados
de pesquisa básica e inovação em universidades. Ela é a licenciadora da 500ª patente
depositada na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp): um gel para
cicatrização de feridas em diabéticos.
“Assim como a maioria das patentes na universidade, ainda existe um longo caminho
e diversas etapas para um novo produto chegar ao mercado”, conta a diretora
Aleksandra Silva. A farmacêutica e seu sócio participaram do grupo de pesquisa que
desenvolveu o gel. O titular da patente foi o orientador de pesquisa dos dois.
A ANS Pharma conseguiu R$ 1,5 milhão em recursos da Fundação de Apoio à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) para investir no aprimoramento da tecnologia e em
testes necessários para atender as boas práticas na pesquisa e no desenvolvimento
de medicamentos.

“Estamos finalizando a parte analítica e de estabilidade da forma farmacêutica e o
início dos estudos clínicos ainda em 2016”, revela. A expectativa é que, até o fim de
2017, o gel comece a ser comercializado.
Contratos internacionais para licenciamento
Quando começou a atuar, no início de 2011, a GranBio, empresa brasileira de
biotecnologia que cria soluções para transformar biomassa em produtos renováveis,
enfrentou dificuldades com a fragilidade do sistema de proteção industrial brasileiro.
“A segurança jurídica e uma forte cultura de respeito pelos direitos de propriedade
intelectual são os mais importantes pilares para a constituição de ambientes
inovadores”, ressalta o presidente da empresa, Bernardo Gradin.
As três tecnologias básicas necessárias para a atuação da empresa (pré-tratamento;
hidrólise enzimática e fermentação com organismos geneticamente modificados)
nunca haviam sido usadas em escala industrial no Brasil, o que obrigou a GranBio a
buscá-las em outros países.
“Enfrentamos muita desconfiança dos licenciadores de tecnologia. Em situações assim,
os contratos ficam muito mais complexos, onerosos e gasta-se muito mais tempo para
a sua conclusão”, explica Gradin. De acordo com o presidente da GranBio, em algumas
situações o problema se tornou incontornável e a empresa teve de abrir uma filial no
exterior e aceitar celebrar contratos sob a égide da legislação de países que oferecem
mais segurança jurídica às empresas.
Para o superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Paulo Mól, é importante
entender que, no mundo dos negócios, ideias, inovações e outras expressões da
criatividade humana são convertidas em propriedade privada protegida por lei por
meio do sistema de propriedade intelectual.
Enquanto propriedade, os frutos concebidos para educação, trabalho, transporte,
comunicação, saúde e lazer são comercializados como ativos intangíveis de grande
valor econômico.
Sobre o Programa de Propriedade Intelectual da CNI
Há dez anos, o Sistema Indústria celebrou um convênio com o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) com o objetivo de formar as bases de um Programa
Nacional de disseminação da cultura e uso estratégico da propriedade intelectual. O
Programa de Propriedade Intelectual para Inovação na Indústria foi lançado em 2010.
Suas ações de capacitação e difusão acontecem em todo Brasil, por oferta e demanda,
em parceria estreita com as federações de indústrias nos estados.
Para se ter uma ideia da dimensão, em cinco anos a ação de capacitação a distância
para jovens, oferecida gratuitamente pelo SENAI em propriedade intelectual, já atingiu
cerca de meio milhão de estudantes.
Mais de 400 empresários e empreendedores já receberam curso de noções básicas de
propriedade intelectual para negócios. O Programa também dissemina o tema da
propriedade intelectual em conteúdos adequados para públicos-alvo estratégicos por
meio de publicações.
Já foram publicados Guias de Propriedade Intelectual para empresários, docentes,
jornalistas, magistrados e recentemente para exportadores. Todas as publicações são
gratuitas e podem ser acessadas pela internet.

Grau de confiança ainda não é suficiente para promover retomada da
economia, diz CNI
07/07/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo
Na avaliação da CNI, o déficit no setor público e a elevada necessidade de
financiamento do governo tiram recursos do mercado que poderiam ser
direcionados às empresas

Indústria brasileira operou em maio num ritmo abaixo do observado em abril
A mudança de governo proporcionou uma melhora na confiança dos empresários da
indústria, mas ainda em medida insuficiente para trazer efeitos para a economia real,
afirmou há pouco o gerente-executivo de Política Econômica da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco. "Entre ficar mais confiante e retomar
processo de investimentos, precisa de outras condições mais objetivas", disse.
Segundo Castelo Branco, a mudança no comando do País após o afastamento da
presidente Dilma Rousseff (PT) e a consequente troca na equipe econômica acabaram
tendo efeito positivo sobre a confiança. A predisposição em fazer uma reforma da
Previdência também contribuiu nesse sentido, destacou. Mas a confiança permanece
no campo negativo.
"Isso ainda não se transferiu para situação real das empresas", disse o gerenteexecutivo. "Em algum momento, consolidando expectativas positivas, pode ser que se
transfira para o setor real da economia, mas é preciso outras condições. O grau de
confiança ainda não é suficientemente alto ou forte para promover retomada da
economia", destacou.
Uma das dificuldades mais urgentes é resolver o quadro fiscal. Castelo Branco disse
que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui um teto para os gatos é
importante, mas se trata de um processo "muito longo".
"No curto prazo, temos problema muito sério que é como conviver com um déficit
dessa magnitude", avaliou. Neste ano, o governo estima fechar as contas no vermelho,
com um déficit de R$ 170,5 bilhões, seguido de novo rombo em 2017, entre R$ 150
bilhões e R$ 160 bilhões.
Na avaliação da CNI, o déficit no setor público e a elevada necessidade de
financiamento do governo acabam tirando recursos do mercado que poderiam ser
direcionados às empresas. "Crédito de curto prazo é fundamental. Sem isso, as
empresas têm dificuldade de operar normalmente. Mas o déficit no setor público acaba
abafando o crédito direcionado ao setor privado", disse Castelo Branco.
Indústria. A indústria brasileira operou em maio num ritmo abaixo do observado em
abril. O nível de utilização da capacidade instalada da indústria de transformação
atingiu 77,0% no mês passado, pelo dado ajustado sazonalmente, uma leve queda
em relação a abril, quando estava em 77,1%, informou a CNI.

Em maio de 2015, a utilização do parque fabril era de 79,1%. Com o dado, a ociosidade
da indústria alcançou a pior marca de toda a série histórica, iniciada em 2003.
Junto com o recuo do uso da capacidade instalada, o faturamento real do setor de
transformação apresentou queda de 3,8%, em maio ante abril. Na comparação com
maio do ano passado, houve retração de 11,8%. Nos primeiros cinco meses do ano,
houve queda de 12,2% no faturamento das empresas ante igual período de 2015.
Produção da indústria cai em 8 dos 14 locais pesquisados em maio
07/07/2016 - Fonte: G1

A produção industrial caiu em 8 dos 14 locais pesquisados em maio na comparação com
o mês anterior, informou nesta quinta-feira (7) o Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística (IBGE). Os estados que mostraram os maiores recuos foram Paraná (-3,5%),
Goiás (-2,3%), Pará (-1,9%) e São Paulo (-1,6%).
Na contramão, a indústria do Amazonas cresceu 16,2%, recuperando a queda de 12,5%
sofrida em abril. Também tiveram taxas positivas Rio Grande do Sul (4,4%), Espírito Santo
(3,8%), região Nordeste (1,6%), Ceará (1,4%) e Santa Catarina (0,1%).
Em maio, a produção nacional da indústria ficou estável em relação a abril.
Na comparação com maio do ano passado, o setor, que recuou 7,8%, mostrou que 12
tiveram queda na produção, com destaque para Espírito Santo (-18,9%) e Paraná (11,0%). Por outro lado, a atividade em Mato Grosso teve expansão de 14,6%, no Pará,
de 7,8%, e na região Nordeste, de 0,3%.
No ano
De janeiro a maio de 2016, a produção nacional caiu em 12 locais. A retração foi mais
intensa que a média nacional (-9,8%) no Espírito Santo (-21,6%), Amazonas (-18,8%) e
Pernambuco (-18,7%).
Pará (9,6%), Mato Grosso (7,4%) e Bahia (1,2%) assinalaram os avanços no índice
acumulado no ano.
Continua impasse sobre garantia de empregos em JF
07/07/2016 - Fonte: Diário do Comércio
O impasse sobre a renovação do acordo de garantia de empregos dos funcionários da
planta da Mercedes-Benz em Juiz de Fora, na Zona da Mata, continua. Em reunião
realizada ontem, o esperado acerto entre o Sindicato dos Metalúrgicos local e a
montadora alemã acabou não acontecendo e uma nova data para discutir o assunto
foi definida: 20 de julho.
“Hoje (quarta-feira) foi só uma troca de ideias entre o Sindicato e a Mercedes. A pauta
de reivindicações permanece a mesma e não teve nenhum avanço nas negociações
em relação à reunião anterior, porque foi combinado que decidiremos isso no próximo
encontro”, explicou o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora, Fernando
Rocha.

A reunião entre as duas instituições ocorrida ontem estava agendada, inicialmente,
para o começo do mês de junho, mas, na ocasião, acabou sendo adiada em função de
compromissos da diretoria da Mercedes na Alemanha.
A prioridade do Sindicato dos Metalúrgicos é a manutenção dos cerca de 750 postos
de trabalho hoje existentes na fábrica da Zona da Mata. Além disso, a entidade pleiteia
questões como o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), reajuste
salarial e possíveis novos acordos de lay-off (suspensão temporária do contrato de
trabalho).
O pacto estabelecido entre a montadora e o sindicato na data-base de 2015, que
garantia o emprego dos funcionários por um ano, venceu no último dia 30 de junho.
Enquanto as negociações estiverem abertas, porém, o acordo seguirá vigente. A
entidade aposta em uma resposta favorável por parte da companhia alemã, que,
anteriormente, teria garantido que não haveria demissões na planta.
Com a finalização da construção da linha de montagem bruta e pintura de cabines na
unidade mineira, a perspectiva do Sindicato é de que todo o quadro disponível seja
aproveitado.
A previsão é de que a conclusão das obras na planta de Juiz de Fora ocorra em breve
e, em setembro, o trabalho de montagem e pintura possa ser feito com a capacidade
completa no local.
Setor cobra mudança em plano de emprego
07/07/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
A indústria de veículos tenta convencer o governo a ajustar regras rígidas do programa
que visa a evitar demissões no setor, de acordo com o presidente da Anfavea, Antonio
Megale.
Sancionado pelo governo Dilma Rousseff em 2015, o PPE (Programa de Proteção ao
Emprego) permite redução da jornada de trabalho e dos salários em até 30%, com
uma complementação de 50% da perda salarial bancada pelo FAT (Fundo de Amparo
ao Trabalhador).
O programa tem validade até o final de 2017, mas as montadoras precisam renovar o
interesse em permanecer dentro de suas regras, que incluem estabilidade de emprego
aos funcionários por um terço do período em que ficaram sob o PPE.
"O PPE é excelente para a manutenção dos empregos, mas tem algumas restrições
que dificultam a operação das empresas", disse Megale. Ele citou como exemplo a
impossibilidade de montadoras chamarem hora extra para recuperação de produção
afetada por problemas como atrasos na entrega de componentes por fornecedores.
Segundo Megale, metade das montadoras afiliadas à entidade não adotou o regime e
"várias" das que tinham aceitado as regras estão optando por não renovar a
participação. "Algumas empresas disseram que não vão renovar o PPE no segundo
semestre porque ele não está sendo suficiente."
Os comentários foram feitos no mesmo dia em que o presidente da entidade que
representa os fornecedores de autopeças, Sindipeças, Dan Ioschpe, se reuniu com o
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para pedir que o PPE vire permanente,
reivindicação também da Anfavea.
Uma proposta para flexibilização do PPE foi entregue nos últimos dias ao Ministério do
Trabalho, disse Megale. Hoje, 21.300 trabalhadores do setor, de um total de 128 mil,
estão sob o PPE.

Montadoras de carros têm pior semestre em 10 anos
07/07/2016 - Fonte: R7

Os números de produção e vendas de veículos no Brasil encerraram o primeiro
semestre de 2016 ainda bem amargos. Enquanto as fábricas entregaram 21,2%
menos comparado ao primeiro semestre de 2015, os licenciamentos encolheram
25,4% no período. Foram 983.536 unidades emplacadas de janeiro a junho deste ano,
contra 1.318.949 modelos vendidos na primeira metade do ano passado.
Se fechar a conta nos automóveis e comerciais leves, a queda é igualmente
desastrosa: 952.264 unidades até junho contra um acumulado robusto de 1.271.999
de carros nos seis primeiros meses de 2015. A produção acompanha a queda, mesmo
com bilhões investidos em novas fábricas nos últimos anos. Foram 1.016.680 de
unidades entregues ante 1.289.871 montadas no mesmo período de 2015.
Apesar do cenário assustador, Antonio Megale, presidente a Anfavea (Associação
Nacional das Fabricantes de Veículos), afirmou que é possível "ver a luz no fim do
túnel". Segundo o executivo, junho marcou o fim da série negativa e já é possível
projetar uma retomada, ainda que discreta. As fábricas entregaram 4,2% mais
veículos que em maio, e os licenciamentos subiram 2,6% frente ao mês anterior.
— O mercado parece ter encontrado seu patamar de estabilização. Alguns indicadores
estão mais positivos, tanto em relação à confiança do consumidor quanto na própria
economia do País, que dá sinais de equilíbrio nas contas públicas e aponta queda da
inflação. Também tivemos a estabilização do nível de emprego, o que mostra que as
empresas continuam trabalhando para manter funcionários.

Pesquisa da Anfavea e da CNI mostra a disparada do medo do desemprego e de
confiançaDiogo de Oliveira/R7
Indústria muito ociosa
De acordo com Megale, o Brasil possui hoje capacidade para produzir até 5 milhões de
veículos, incluindo ônibus e caminhões. Porém, a estimativa da Anfavea é de que 2,429
milhões de unidades sejam montadas em 2016, menos de 50% do que as fábricas
podem entregar.
Isso explica também o volume ainda elevado de trabalhadores que continuam
empregados, mas estão sem trabalhar. Segundo a entidade, há cerca de 21 mil
empregados em esquema de PPE, e outros 5 mil em lay-off.
Publicidade
Fechar anúncio

— Até 2014, tínhamos produção maior que a quantidade de empregos na indústria, e
por isso tivemos de flexibilizar os processos para produzir mais. Agora, temos o cenário
inverso, a produção está inferior ao nível de mão de obra, temos um contingente
excedente de trabalhadores nas empresas.
E só com a retomada do mercado poderemos reduzir a quantidade de trabalhadores
ociosos. Esperamos que possamos diminuir esse gargalo no fim deste ano e em 2017,
com a volta do crescimento.

Previsões da Anfavea mostram que, apesar da aparente retomada, mercado terá
números ruinsDiogo de Oliveira/R7
Exportação positiva
O único indicador da indústria automobilística que segue apresentando ótimos
números é a exportação. Entre janeiro e junho deste ano, 226.645 veículos foram
enviados ao exterior, volume 14,2% maior que os 198.455 modelos exportados no
mesmo período de 2015.
— Os mercados de exportação hoje são a grande alternativa. À medida que
finalizarmios os acordos comerciais, falta só Colômbia e Peru, já fechamos com México,
Uruguai e Argentina. Do ponto de vista de crescimento, a Colômbia é muito
importante. Ou seja, à medida que conseguirmos aumentar as exportações,
conseguiremos estabilizar o nível de emprego na indústria.
Segurança de carro autônomo depende de infravermelho, diz empresa alemã
07/07/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

Carros autônomos precisarão de vários sistemas de detecção, incluindo a cara
tecnologia de infravermelhos "lidar" para serem seguros em alta velocidade, disse
nesta quarta-feira o presidente da fornecedora de autopeças alemã ZF Friedrichshafen,
Stefan Sommer.
Os comentários vêm uma semana após a notícia de que um Tesla Model S 2015 colidiu
com um reboque quando em modo piloto automático na Flórida, causando a morte do
motorista. A Tesla disse ser difícil para as câmeras do carro identificarem o reboque
branco contra um céu brilhante.
Na última quinta (30), agências reguladoras americanas anunciaram a abertura de
uma investigação para apurar o caso e elaborar um parecer sobre a segurança do
piloto automático do veículo.

A montadora afirmou que sempre advertiu aos consumidores que, mesmo com a
função em uso, o motorista sempre deveria permanecer atento e com as mãos no
volante.
"Eu não tenho detalhes sobre o acidente da Tesla, então não posso comentar sobre
isso", afirmou Sommer, em entrevista coletiva para discutir a integração da TRW rival
da ZF.
Ele acrescentou, contudo, que câmeras que dependem de sinais visuais por si só não
eram suficientes para uma condução autônoma segura em alta velocidade.
"Para uma condução autônoma, vamos precisar de três tecnologias principais:
tecnologia de camera de processamento de imagem, radar de curto e longo alcances,
e lidar", disse Sommer.
A tecnologia lidar com base em infravermelho ou laser ajudarão sensores de veículos
a captar contornos e contrastes de obstáculos que as câmeras normais não são
capazes de detectar, especialmente em situações de baixa luminosidade, disse.
Montadoras como Ford, Volvo e BMW afirmam que pretendem lançar veículos com a
função. Porém, engenheiros especializados dizem que um carro totalmente autônomo
ainda é uma realidade distante.
Caminhões estancam queda das vendas
07/07/2016 - Fonte: Automotive Business

O segmento de caminhões parece ter alcançado um nível estável de vendas mensais
e estancado as frequentes quedas que vinham sendo registradas mês após mês desde
o ano passado. Os licenciamentos realizados em junho totalizaram 4,2 mil unidades,
3% acima do volume de maio, que também ficou na casa dos 4 mil caminhões.
“Estamos percebendo certa estabilidade. Estamos em 4 mil, mas já tivemos 3,8 mil, o
que, lamentavelmente, ainda é um nível muito baixo”, comenta Marco Saltini, vicepresidente da Anfavea. Ele acrescenta que este é menor resultado mensal para junho
desde 1996.
“Este baixo volume ainda é provocado pela fraca economia. Com a queda nos setores
de eletroeletrônicos, vestimentas [entre outros], há uma menor necessidade de
movimentação, o que compromete o desempenho das fabricantes de caminhões”,
ressalta.
No acumulado de janeiro a junho o segmento segue com retração acentuada, de
31,4% com relação aos mesmos meses do ano passado. Foram 25,5 mil unidades
licenciadas neste ano contra as 37,2 mil do primeiro semestre de 2015.
Para o executivo, embora as vendas mensais do segmento parecem ter estancado a
queda, a expectativa de melhora para o mercado de caminhões depende
fundamentalmente da evolução do mercado brasileiro. “Só virá de uma forma
definitiva [a recuperação] com o crescimento da economia”, reforça.

Saltini acrescenta que a Anfavea não divulga o total de caminhões estocados pelas
associadas, mas defende que as empresas continuarão adequando seus estoques ao
nível atual que o mercado demanda.
Atualmente, a indústria nacional de caminhões registra ociosidade mínima de 75%,
sendo que o mercado automotivo (somando leves e pesados) que acumula capacidade
para produzir 5 milhões de veículos está com ociosidade em 50%.
“Não vejo nenhum indício de alteração [desse índice], só se o mercado exportar um
pouco mais”, conclui. A produção do segmento cresceu 4,5% na passagem de maio
para junho, com um total de 5,5 mil unidades, enquanto no acumulado do primeiro
semestre houve retração de 24,8%, para 31,2 mil caminhões – há um ano este volume
foi de 41,6 mil.
ÔNIBUS
Diferente de caminhões, os emplacamentos de ônibus continuaram em queda – de
7,8% - na comparação de junho com maio, para 982 chassis. Em seis meses, os
licenciamentos do segmento somam 5,6 mil unidades, 41,2% a menos do que o
volume registrado no primeiro semestre de 2015, quando foram vendidas 9,6 mil
unidades.
Por outro lado, a produção de chassis cresceu 22,3% em junho sobre maio, para 1,8
unidades, enquanto no acumulado dos seis primeiros meses do ano houve retração de
33,4%, para um total de 9,2 mil ônibus.
“Por causa das proximidades com as eleições municipais, já estamos no período em
que as cidades não podem mais comprar. De fato, o volume de vendas de ônibus neste
ano não será grande. Efetivamente, todas as esferas do poder público estão sentindo
o efeito da menor arrecadação e este mercado também vai sofrer este ano em função
disso.”
Anfavea sustenta meta de exportar meio milhão de veículos
07/07/2016 - Fonte: Automotive Business

A Anfavea concentra esforços na única frente do setor automotivo com resultados
positivos no primeiro semestre de ano, as exportações de veículos. De janeiro a junho
foram vendidas 226,6 mil unidades brasileiras a outros mercados, com expansão de
14,2% na comparação com idêntico intervalo de 2015.
“O negócios estão avançando com os nossos principais parceiros comerciais. Isso
reforça a nossa expectativa de passar de meio milhão de unidades exportadas em
2016”, aponta Antonio Megale, presidente da associação dos fabricantes de veículos,
que divulgou os resultados do primeiro semestre.
O executivo aponta como uma vitória o fechamento do novo acordo automotivo com
a Argentina, desta vez com validade de quatro anos, o que dá mais previsibilidade
para a indústria.

“Assim as empresas podem programar melhor a produção e as entregas”, afirma,
lembrando que o país é o principal mercado para veículos brasileiros. Megale reforça
ainda que o primeiro semestre do ano também foi marcado por aumentos nas entregas
ao México, à Colômbia e ao Uruguai.
Os dados isolados de junho mostram queda nas exportações da ordem de 7,5% na
comparação com maio, para 43,3 mil veículos. O resultado é ainda 9,6% inferior ao
do mesmo mês de 2015. Megale, no entanto, entende que a baixa é uma situação
pontual. “Pode ter sido causada por um embarque ou outro que deixou de ser feito”,
analisa.
Os resultados não são tão bons em valor por causa do mix de produtos exportado,
com menor participação de veículos de alto valor agregado, como caminhões e
máquinas agrícolas.
No primeiro semestre o faturamento com vendas externas encolheu 12,5%, para US$
4,84 bilhões. Em junho a indústria automotiva registrou US$ 885,8 milhões em
receitas com exportações, montante 5,5% inferior ao de maio e 11,9% maior que o
de igual mês do ano passado.
Mercado encontra piso de estabilização
07/07/2016 - Fonte: Automotive Business

“Parece que o mercado encontrou seu piso, seu patamar de estabilização. ”É com esta
constatação que o presidente da Anfavea, Antonio Megale, resume o desempenho do
setor automotivo com o fechamento do primeiro semestre.
Durante apresentação dos resultados de vendas, produção e exportações do setor na
quarta-feira, 6, em São Paulo, o executivo reforça as previsões da entidade e afirma
que o mercado está caminhando dentro das expectativas das montadoras.
“Alguns indicadores da economia, como a confiança do consumidor e também da
indústria têm melhorado. Com isso, acredito que no fim deste ano teremos um começo
de recuperação, o que deve acontecer de uma forma mais robusta no ano que vem”,
reafirma Megale.
Ele analisa que as vendas de junho, considerando os efeitos sazonais, poderiam ter
sido melhores. No mês foram emplacados 171,8 mil veículos, entre leves e pesados,
aumento de 2,6% sobre o resultado de maio, quando foram vendidas 167,5 mil
unidades. Junho foi também o segundo melhor mês do ano até agora em volume de
vendas, atrás apenas de março, quando foram emplacados 179,2 mil unidades.
“O efeito sazonal com festas juninas e alguns feriados principalmente na região
Nordeste e Centro Oeste atrapalha de certa forma, acontece todos os anos em junho.
Além disso, tivemos desde o dia 20 a greve do Detran, o que também atingiu São
Paulo e atrapalhou o andamento dos emplacamentos. Se não fosse isso, teria sido um
pouco melhor.”
Embora otimista com o desempenho de junho, Megale assinalou que no acumulado as
vendas foram as piores dos últimos 10 anos: no primeiro semestre, os licenciamentos

ficaram pela primeira vez desde 2006 abaixo do 1 milhão de unidades ao somar 983,5
mil veículos, um recuo de 25,4% sobre igual período do ano passado.
“Também registramos que o nível de financiamentos fechou em 52%, o índice mais
baixo em toda a série histórica, refletindo a dificuldade do crédito, seja por parte do
agente financeiro em aprovar ou do consumidor que não quer contrair dívidas neste
momento”, analisa Megale.
De acordo com as projeções, a Anfavea espera encerrar o ano com volume pouco
acima dos 2 milhões de emplacamentos em 2016, entre leves e pesados. Se
confirmado, representará uma queda de 19% sobre as 2,56 milhões de unidades
licenciadas no ano anterior.
Produção de veículos: de volta para 2004
07/07/2016 - Fonte: Automotive Business

A produção de veículos segue empacada ao lado do fraco ritmo do mercado interno. A
Anfavea, associação que representa os fabricantes do setor, divulgou os resultados do
primeiro semestre de 2016 na quarta-feira, 6.
Entre janeiro e junho saíram as linhas de montagem 1,01 milhão de automóveis,
comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume é 21,2% inferior ao anotado no
mesmo período do ano passado e o menor para a primeira metade do ano desde 2004.
O dado isolado de junho indica contração de 3% sobre igual mês de 2015 e leve
crescimento de 4,2% na comparação com maio. A alta, no entanto, ainda não é tida
como indício de recuperação pela Anfavea.
“Foi algo conjuntural, não é uma evolução substancial”, reconhece Antonio Megale,
presidente da entidade. Segundo ele, além do efeito negativo causado pela queda do
mercado, a produção do mês passado foi ainda impactada pela parada de algumas
fábricas por falta de componentes, como a Volkswagen, que teve o fornecimento de
peças para bancos interrompido por empresas do Grupo Prevent.
Entre os segmentos, os pesados seguem com as contrações mais severas no ritmo das
fábricas. A queda mais profunda aconteceu na produção de ônibus, que encolheu
33,4% no primeiro semestre, para apenas 9,2 mil chassis. Entre os caminhões o tombo
chegou a 24,8%, com 31,3 mil unidades.
ESTOQUES ALTOS E EXCESSO DE MÃO DE OBRA
Os esforços das montadoras para diminuir os estoques começam a esboçar algum
resultado. Enfim o nível de veículos armazenados voltou a corresponder a menos de
40 dias de vendas.
O setor terminou junho com 225,6 mil unidades estocadas nas fábricas e
concessionárias, com queda de 4% na comparação mensal para volume que equivale
a 39 dias de licenciamentos. “Ainda está acima do ideal, mas as empresas estão se
esforçando para ajustar”, enfatiza Megale.
O executivo destaca que o patamar de emprego nas montadoras permaneceu estável,

com 127,7 mil trabalhadores e leve variação negativa de 0,2% na comparação com
maio. O número de funcionários é 6,7% inferior ao de junho do ano passado.
A Anfavea calcula que 26 mil colaboradores permanecem em regime de flexibilização
da jornada de trabalho, como Layoff e PPE, o Programa de Proteção ao Emprego.
Megale aponta que, das 25 empresas consultadas pela Anfavea, 16 fizeram cortes em
seu quadro de funcionários, mas 9 delas contrataram para atender ao aumento das
encomendas para exportação.
“Algumas empresas sinalizaram a intenção de não renovar o programa, já que não
sentem que ele não resolve o problema. Ainda assim, há uma série de companhias
que pretendem se manter no PPE pelo período máximo possível, que é de 2 anos,
porque acreditam que essa mão de obra será importante quando o mercado brasileiro
retomar”, analisa Megale.
Enquanto o patamar de produção recuou 12 anos, o nível de emprego é equivalente
ao registrado em 2010. A associação aponta que, até 2015 o número de trabalhadores
sempre foi inferior ao patamar de produção. “Usávamos a flexibilidade para fabricar
mais, com recursos como hora extra, aumento dos turnos de trabalho e operação no
fim de semana”, lembra.
Ele diz que desde 2015 essa relação se inverteu e a indústria passou a ter nível de
emprego superior ao de produção. Para equilibrar a diferença, começaram a ser
utilizados recursos de flexibilização ao contrário, com foco em reduzir a produção,
como layoff e PPE.
“O mercado precisa retomar para que essa mão de obra seja melhor aproveitada”, diz.
Segundo o dirigente, há excedente de 32 mil trabalhadores na comparação com 2004,
ano que teve o mesmo nível de produção do primeiro semestre de 2016.
CAPACIDADE OCIOSA ELEVADA
A Anfavea mantém as projeções revisadas no mês passado. A expectativa é de que a
produção de veículos caia 5,5% em 2016, para 2,29 milhões de unidades. Para
alcançar este volume, será preciso reduzir o ritmo de baixa nos próximos meses, já
que o resultado do primeiro semestre indica retração bem mais forte.
A indústria pretende se poiar em exportações para melhorar este patamar.
Mesmo que os resultados convirjam para a queda mais branda prevista pela Anfavea,
a capacidade ociosa permanecerá elevada, em torno de 55%. A entidade calcula que
as plantas de veículos instaladas no Brasil tenham potencial para fabricar 5 milhões
de veículos por ano.
Capacidade instalada da indústria fica em 77% em maio, diz CNI
07/07/2016 - Fonte: Automotive Business

A indústria brasileira operou em maio num ritmo abaixo do observado em abril. O nível
de utilização da capacidade instalada da indústria de transformação atingiu 77% no
mês passado, pelo dado ajustado sazonalmente, uma leve queda em relação a abril,
quando estava em 77,1%, informou nesta quarta-feira (6), a Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Em maio de 2015, a utilização do parque fabril era de 79,1%.

Com o dado, a ociosidade da indústria alcançou a pior marca de toda a série histórica,
iniciada em 2003. Junto com o recuo do uso da capacidade instalada, o faturamento
real do setor de transformação apresentou queda de 3,8%, em maio ante abril. Na
comparação com maio do ano passado, houve retração de 11,8%. Nos primeiros cinco
meses do ano, houve queda de 12,2% no faturamento das empresas ante igual
período de 2015.
BMW e Mini implantam novos serviços na rede
07/07/2016 - Fonte: Automotive Business

A BMW está implantando em suas concessionárias e também na rede Mini dois novos
serviços de pós-venda. Chamados “Via Rápida” e “Recepção no Veículo”, eles exigiram
investimento de R$ 2 milhões pela companhia. Já o revendedor terá de desembolsar
cerca de R$ 500 mil para atender pelos dois formatos.
“Esses serviços podem aumentar o faturamento (da oficina) de 15% a 20%”, afirma
o diretor de pós-venda do BMW Group do Brasil, Antonino Gomes de Sá. “Esses
modelos surgiram na Alemanha, mas houve grande desenvolvimento no mercado
chinês por causa do crescimento astronômico daquele mercado e pela falta local de
profissionais qualificados. O resultado foi muito bom”, diz Sá.
Três revendas no Brasil já dispõem dos dois novos serviços e outras cinco implantaram
um ou outro modelo. “Em 2018, toda a rede terá os dois serviços”, afirma o executivo.
“Num programa piloto percebemos um aumento de seis a sete pontos porcentuais na
satisfação do cliente. Os atendimentos também geram um ticket médio mais elevado”,
informa o executivo.
A nova estrutura necessária na revenda implica a instalação de um showroom de pósvenda com sala climatizada. No Via Rápida a meta é realizar pequenos serviços em no
máximo uma hora ou até 1h30 com lavagem do carro.
Já o sistema Recepção no Veículo é um formato de pós-venda para elevar o nível de
atendimento quando é preciso realizar um serviço de manutenção mais aprofundado
do que nas revisões de rotina. O consultor técnico poderá explicar de maneira muito
clara e detalhada o que precisa ser feito no carro.
Importadores de máquinas têm pior 1º quadrimestre em 7 anos
07/07/2016 - Fonte: CIMM
Ainda não há sinais de recuperação para os importadores de máquinas e equipamentos
industriais. As persistentes incertezas econômicas levaram as empresas ao nível mais
baixo de investimento desde 2009. Como resultado, o setor registrou uma queda de
mais de 33% no volume de importações em relação com os primeiros quatro meses
de 2015.
Esta é a pior queda para um quadrimestre desde que os números passaram a ser
registrados pelo Banco Central. A contínua retração nos investimentos levou a
Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais
(Abimei), a rever suas projeções para 2016.

A entidade estima que a importação de bens de capital no Brasil será 37,6% menor
do que no ano passado. Caso esse cenário se confirme, este será o pior ano, em termos
de investimentos em máquinas importadas, da história brasileira desde a abertura do
mercado.
“Isso tem gravíssimas consequências para a produtividade da indústria brasileira”,
declara o presidente da Abimei, Paulo Castelo Branco. “Sem os equipamentos
importados, os fabricantes nacionais como um todo perdem competitividade, o que só
faz atrasar ainda mais a recuperação econômica do país”, diz.
Em 2015, a queda nas importações de bens de capital foi de 25%, segundo a Abimei.
No início deste ano, a estimativa da entidade era de uma retração semelhante. Essas
previsões foram, agora, reavaliadas. “Não enxergamos grandes mudanças no futuro
próximo”, avalia Castelo Branco.
O último estudo setorial produzido pela Abimei mostra que, em abril de 2016, as
empresas importadoras investiram US$ 2,25 bilhões em máquinas do exterior. O valor
indica uma retração de 8,6% em relação a março. Nos primeiros quatro meses de
2016, o valor de importações de máquinas não superou, pela primeira vez em sete
anos, a cifra de US$ 10 bilhões.
Além da queda de 33% em relação ao primeiro quadrimestre de 2015, o valor também
ficou cerca de 13% abaixo do que foi registrado nos últimos quatro meses do ano
passado.
“As empresas estão com grande capacidade ociosa e, por isso, estão ocupando essa
capacidade antes de precisar investir novamente”, explica o presidente da Abimei.
A entidade também estima que o faturamento do setor importador de máquinas
sofrerá uma retração ainda maior do que a de 2015, quando houve um encolhimento
de 25%.
Reunião não tem acordo, e definição de meta fiscal fica para esta quinta
07/07/2016 - Fonte: G1
Terminou sem consenso na noite desta quarta-feira (6) uma reunião entre o presidente
em exercício Michel Temer, ministros e parlamentares para definir a proposta de meta
fiscal para 2017.
Segundo relataram ao G1 participantes no encontro, a definição ficou para esta quinta
(7). Ao final da reunião, o presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso,
deputado Arthur Lira (PP-AL), confirmou a informação.
Discutiu-se no encontro previsões de um rombo fiscal entre R$ 150 bilhões a R$ 170
bilhões, informaram participantes da reunião. Como não houve consenso, decidiu-se que
a cifra só será definida e anunciada nesta quinta.
O projeto anterior, encaminhado pela equipe econômica da presidente afastada, Dilma
Rousseff, previa um déficit primário (despesas maiores que receitas, sem contar os gastos
com juros da dívida) bem menor para as contas do ano que vem: até R$ 65 bilhões.
Para este ano, o Congresso aprovou em maio projeto que autoriza o governo a fechar o
ano com um déficit (despesas maiores do que receitas) de até R$ 170,5 bilhões nas contas
públicas.
Segundo a assessoria de Temer, participaram do encontro no Planalto os ministros
Henrique Meirelles (Fazenda), Dyogo de Oliveira (interino do Planejamento) e Eliseu
Padilha (Casa Civil).

Além deles, também compareceram o deputado Arthur de Lira (PP-AL), presidente da
Comissão Mista de Orçamento do Congresso; o senador Wellington Fagundes (PR-MT),
relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias; a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), líder
do governo no Congresso Nacional; o senador Romero Jucá (PMDB-RR), ex-ministro do
Planejamento e um dos principais articulares do governo na Casa; e o senador Eduardo
Braga (PMDB-AM).
Com saques maiores que depósitos, poupança tem pior semestre desde 1995
07/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Os saques na poupança superaram os depósitos em R$ 42,606 bilhões no primeiro
semestre de 2016. A retirada líquida (descontados depósitos) supera o resultado
também negativo registrado no primeiro semestre de 2015, quando ficou em R$
38,541 bilhões, informou nesta quarta (6) o Banco Central.
Esse é o pior resultado para o primeiro semestre registrado na série histórica, iniciada
em 1995. As informações são da Agência Brasil.
Em junho, a retirada líquida ficou em R$ 3,718 bilhões. Os saques da poupança
somaram R$ 164,962 bilhões em junho e R$ 984,443 bilhões no primeiro semestre,
superando os depósitos, que alcançaram R$ 161,244 bilhões e R$ 941,837 bilhões,
respectivamente.
O saldo total nas contas chegou a R$ 638,223 bilhões em junho. Os rendimentos
creditados nas cadernetas dos investidores atingiram R$ 4,076 bilhões no mês
passado.
A poupança tem registrado retirada expressiva de recursos. Desde janeiro do ano
passado, o único mês em que foi registrado resultado positivo (mais depósitos do que
saques) foi em dezembro de 2015 (R$ 4,789 bilhões).
Com os juros altos, outras aplicações têm se tornado mais atrativas. Além disso, a
poupança perdeu rentabilidade ante a inflação. A recessão econômica também
contribuiu para a fuga de recursos da poupança. Por causa da crise e do desemprego,
os brasileiros têm menos sobra de dinheiro para aplicar na caderneta e precisam sacar
mais recursos para pagar dívidas.
Novo Simples torna mais complexa apuração de tributos das empresas
07/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

A partir de 2018, ficará mais complexo apurar os tributos das empresas optantes pelo
Simples Nacional quando o faturamento anual ultrapassar R$ 3,6 milhões. Apesar de
o Senado ter aprovado a ampliação do teto do regime, permitindo a adesão de
empresas com receita de até R$ 4,8 milhões, quem faturar mais de R$ 3,6 milhões

terá que recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e
Imposto sobre Serviços (ISS) em guia própria.
A nova regra está prevista no projeto aprovado no Senado na última semana de junho
e ainda precisa passar pela Câmara e pela sanção presidencial. Se aprovada, começa
a valer a partir de 2018.
Ao mesmo tempo em que a mudança agradou governadores e a Receita Federal, que
temiam uma renúncia fiscal muito alta com o aumento do limite de faturamento para
adesão ao programa, a medida desagradou empresários e contadores.
Eles afirmam que a nova regra gera uma distorção do programa, que volta a funcionar
de maneira similar ao que acontecia antes de 2007, quando os impostos estaduais
eram recolhidos em guia separada.
“Vai ter um Simples Estadual e um Simples Federal para quem faturar acima de R$
3,6 milhões”, afirma Valdir Pietrobon, diretor político e parlamentar da Federação
Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon).
Segundo o texto do projeto aprovado no Senado, o pagamento do ICMS e do ISS será
por fora da guia do Simples na parte da receita bruta anual que exceder R$ 3,6
milhões. “As empresas contábeis vai ter um trabalho extra e vai ser difícil para o
próprio governo federal controlar o que é pago por dentro e por fora da guia do
Simples”, afirma Pietrobon.
O professor de contabilidade Marco Aurélio Pitta, coordenador de MBA e PósGraduação da Universidade Positivo (UP), afirma que é preciso aguardar a aprovação
definitiva do projeto para ver como a Receita vai regulamentar o novo cálculo.
“Hoje, você entra no sistema, insere a receita bruta e o sistema já calcula
automaticamente o imposto”, explica Pitta. A preocupação dos empresários e
contadores é justamente perder essa simplicidade.
O recolhimento dos impostos não federais por fora da guia do Simples foi uma
exigência dos governadores e da Receita Federal para aprovação do projeto no
Senado. O objetivo é diminuir a renúncia fiscal do programa em um momento em que
os governos não podem abrir mão de receita.
Novo teto de R$ 4,8 milhões fica aquém da expectativa
Sem sofrer reajuste desde 2012, o novo limite de faturamento para adesão ao Simples
Nacional ficou aquém da expectativa dos empresários. O Senado aprovou a elevação
do teto dos atuais R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões a partir de 2018, quando o
projeto de lei complementar entrará em vigor se aprovado pela Câmara e sancionado
pelo presidente.
Segundo Valdir Pietrobon, diretor político e parlamentar da Federação Nacional das
Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon), o valor estará defasado em 2018.
“Quando ele entrar em vigor, deveria ser de R$ 5,4 milhões, corrigido pela inflação.”
O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, em vídeo publicado na sua página
pessoal do Facebook, afirmou que o limite ficou aquém do esperado. “Ainda falta,
porque os limites ficaram muito aquém do que nós desejamos. Segundo, porque
negociaram para se iniciar em 2018. Nós gostaríamos que fosse pelo menos no
segundo semestre de 2017. Mas foi o possível”, disse.
Para a Fenacon, o limite deveria ser revisto a cada dois anos. A última alteração foi
em 2012 quando, na ocasião, o teto subiu de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões.
Desde então, o valor não foi mais reajustado.

Tramitação
O Senado aprovou o projeto que altera as regras do Simples Nacional na última
semana de junho. O projeto agora volta para apreciação da Câmara dos Deputados,
ainda sem uma data para votação. Se aprovado na Câmara, segue para sanção
presidencial e começa a valer a partir de 2018.
Novo Simples
Confira como fica o Simples Nacional, com as alterações aprovadas no Senado e que
ainda dependem da apreciação da Câmara e sanção presidencial:

Fonte: Redação. Infografia: Gazeta do Povo.
Para ajudar governo estadual, Copel “alivia” cobrança de dívida
07/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

O governador Beto Richa em evento da Copel: estado chegou a propor quitação
antecipada da dívida em 2013, mas depois desistiu. Ricardo Almeida/ ANPr
O governo estadual, que alega ter dificuldades financeiras que o impedem até de
honrar compromissos com o funcionalismo, está prestes a receber ajuda da Copel. A
estatal aceitou conceder uma “carência parcial”, até o fim de 2017, no pagamento de
uma dívida de quase R$ 1,4 bilhão que ela tem a receber do estado, seu acionista
controlador.
A dívida, que o estado contraiu há mais de duas décadas, foi renegociada em 2005
estava sendo paga em 244 parcelas, a primeira em janeiro daquele ano e a última em
abril de 2025.
O alívio concedido pela Copel é retroativo. O conselho de administração da companhia
aprovou a carência no mês passado, mas as prestações mensais deixaram de ser
pagas em abril – foi no dia 28 daquele mês que a Secretaria de Estado da Fazenda
solicitou a alteração no contrato.
O aditivo – o quinto desde a assinatura do acordo original, em 1994 – ainda depende
de aprovação do Ministério da Fazenda. Segundo a Secretaria da Fazenda, de abril a
dezembro deste ano o governo estadual deixará de pagar toda a prestação

(amortização e juros), e em 2017 a carência valerá apenas para a amortização, com
pagamento normal dos juros. A partir de 2018, o estado voltará a pagar na íntegra as
prestações.
A Secretaria da Fazenda explicou, em nota enviada à Gazeta do Povo, que “a forte
recessão econômica” compromete severamente a arrecadação das receitas estaduais.
“Vale registrar que o contexto econômico negativo reduz não somente a realização de
receita, mas também pressiona por aumento nas despesas de custeio já contratadas
em razão da inflação elevada”, afirmou a pasta.
Votação apertada
Segundo os balanços financeiros da Copel de 2014 e 2015, os valores que a empresa
teria a receber do estado neste ano e no próximo seriam de R$ 101 milhões e R$ 119
milhões, respectivamente.
O valor economizado pelo governo até o fim de 2017 será acrescido ao saldo devedor
e remunerado “pelos mesmos índices e condições existentes no contrato vigente”,
segundo apresentação feita em 16 de junho, na reunião em que o conselho de
administração da Copel aprovou a carência.
A votação foi apertada, com quatro votos favoráveis e três contrários à concessão de
carência. Um dos conselheiros se absteve: o secretário de Estado da Fazenda, Mauro
Ricardo Costa, autor do pedido de carência.
O conselheiro Hélio Marques da Silva, eleito pelos empregados da estatal, votou contra
por entender que o “alívio” constitui abuso de poder do acionista majoritário – o
governo estadual – e que haverá prejuízos financeiros e de imagem à Copel e aos
sócios minoritários.
Durante a reunião, o superintendente contábil e de controladoria da Copel, Adriano
Fedalto, disse que a carência “não causará alteração no valor presente líquido do
contrato”, uma vez que os valores não pagos agora serão recompostos a partir de
2018.
Pelo mesmo motivo, o diretor de relações institucionais da empresa, Cristiano Hotz,
sustentou que a operação “não constitui exercício abusivo do poder de controle, tendo
em vista que não causa prejuízos à companhia”.
QUITAÇÃO DESCARTADA
Em 2013, o governo estadual chegou a propor a quitação antecipada da dívida com a
Copel. Em junho daquele ano, a estatal aceitou receber o saldo da CRC com desconto
de 10%. Em dezembro, o conselho de administração aprovou outra proposta, com
desconto um pouco maior, de 15%. Mas a negociação não evoluiu.
O pagamento antecipado dependia da autorização, pelo Tesouro Nacional, de um
empréstimo de US$ 577 milhões que o estado tomaria do banco Credit Suisse. A
autorização nunca saiu, e em abril de 2015 o próprio estado desistiu do empréstimo.
Estado assumiu dívida que era da União
A dívida do estado com a Copel se refere à Conta de Resultados a Compensar (CRC),
um mecanismo que o governo federal usou até o início da década de 1990 para
garantir taxas de retorno semelhantes para todas as concessionárias de energia.
Até março de 1993, as tarifas de energia tinham de ser uniformes em todo o país,
muito embora os custos de distribuição fossem muito distintos. Para que ninguém
saísse perdendo ou ganhando, os resultados das companhias mais lucrativas eram
distribuídos às menos lucrativas.

Essa compensação era feita por meio da CRC. Quando o mecanismo foi extinto, em
1993, o encontro de contas indicou que a Copel tinha R$ 346 milhões a receber da
União. Esse compromisso acabou sendo assumido pelo governo estadual, em troca da
redução da dívida do Paraná com a União. Com isso, o estado é que ficou devendo
para a Copel.
Desde então, o contrato já teve quatro aditivos. Na última renegociação, assinada em
2005, a dívida – então em R$ 1,197 bilhão – foi parcelada em 244 prestações mensais,
calculadas pelo sistema Price de amortização, com atualização pelo IGP-DI mais juros
de 6,65% ao ano. Em 31 de março deste ano, o saldo devedor ainda era de R$ 1,391
bilhão, segundo a Copel.
Postos de Curitiba
combustíveis

desrespeitam
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para
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07/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Apesar de ser proibido exibir preços de combustíveis com três dígitos de centavo no
Paraná, postos vêm desobedecendo à lei estadual 18.782/2016, em vigor desde 17 de
maio, em Curitiba.
Em uma rápida volta pela capital, a reportagem flagrou três estabelecimentos
anunciando os preços com três casas após a vírgula, no Portão, na Cidade Industrial
de Curitiba (CIC) e no Água Verde. Denúncia de um leitor da Tribuna do Paraná aponta
que outros postos não colocam o valor proibido nos painéis, mas o consumidor percebe
que foi cobrado o preço irregular na nota fiscal.
Quem fiscaliza e aplica eventual multa por descumprimento é o Departamento
Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor (Procon-PR), que disponibilizou uma
plataforma para denúncias em seu site.
“O consumidor pode fazer o upload de fotos e colocar o endereço do estabelecimento”,
explica a diretora do Procon, Claudia Silvano. No entendimento do órgão, a terceira
casa decimal pesa no bolso, sim. “Pegue R$ 3,29 e multiplique por 10, e depois pegue
R$ 3,299 e também multiplique por 10. Dá uma diferença”, diz Claudia. No exemplo
dado, o consumidor pagaria R$ 0,09 a mais com o preço de três dígitos de centavo.
O Procon-PR já recebeu onze denúncias desde que a lei passou a valer. “Estamos
dando encaminhamento, os postos foram notificados e estão enviando suas defesas”,
diz a diretora do órgão. As multas podem variar de R$ 586,61 a R$ 8,6 milhões, de
acordo com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
A fixação do valor depende de alguns fatores, como capacidade econômica do infrator,
efeito do dano e reincidência. Como os processos ainda estão em fase de apresentação
de defesa e contraditório, nenhuma multa foi aplicada até o momento.
Postos alegam que norma entra em choque com a ANP
O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Paraná (Sindicombustíveis-PR)
tem outra visão sobre os três dígitos de centavo. “Diversos estudos econômicos,
inclusive um realizado pelo Senado Federal, já apontaram que a supressão da terceira
casa decimal traz prejuízo ao consumidor, ao invés de benefício.

Em todo o Brasil e em diversos países do mundo os três dígitos são adotados, como
nos EUA e Europa”, argumenta o presidente da entidade, Rui Cichella.
De acordo com ele, a lei estadual entra em conflito com regulação federal da Agência
Nacional do Petróleo (ANP), que determina a adoção da terceira casa decimal nos
painéis de preço e nas bombas.
“Entramos com uma ação legal contra a nova lei. No momento, aguardamos o
julgamento desta ação, com a expectativa de que a Justiça seja favorável ao nosso
ponto de vista”, diz Cichella. Apesar da ação, o sindicato informa que orientou seus
associados a seguirem a determinação estadual assim que a lei entrou em vigor.
Como denunciar o descumprimento
O Procon-PR disponibiliza três meios de denunciar os postos de combustíveis que
estiverem descumprindo a lei.
Presencialmente, na sede do órgão, na rua Presidente Faria, 431 - Centro (das 9 às
17 horas, em dias úteis)
Por telefone, no 0800-41-1512
Pela internet, no formulário específico criado pelo Procon
Cesta básica de Curitiba fica 6,31% mais cara em junho, aponta Dieese
07/07/2016 - Fonte: Bem Paraná
Em junho a cesta básica de Curitiba apresentou alta de 6,31%, passando para R$
416,49 no período, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese). Esse foi o segundo menor aumento registrado entes as26
capitais pesquisadas pelo instituto, atrás apenas do reajuste encontrado em Manaus
de 4,41%.
Em junho, o custo do conjunto de alimentos básicos aumentou em 26 das 27 capitais
do Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).
As maiores altas ocorreram em Florianópolis (10,13%), Goiânia (9,40%), Aracaju
(9,25%) e Porto Velho (8,15%). A única diminuição aconteceu em Manaus, -0,54%.
São Paulo foi a capital que registrou o maior custo para a cesta (R$ 469,02), seguida
de Porto Alegre (R$ 465,03) e Florianópolis (R$ 463,24). Os menores valores médios
foram observados em Natal (R$ 352,12) e Rio Branco (R$ 358,88).
Entre janeiro e junho de 2016, todas as cidades acumularam alta. As maiores
variações foram observadas em Goiânia (25,59%), Aracaju (23,22%) e Belém
(19,13%).
Com base na cesta mais cara, que, em junho, foi a de São Paulo, e levando em
consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve
ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com
alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e
previdência, o DIEESE estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário.
Em junho de 2016, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de
quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.940,24, ou 4,48 vezes mais do que o mínimo
de R$ 880,00.
Em maio, o mínimo necessário correspondeu a R$ 3.777,93, ou 4,29 vezes o piso
vigente.

Aversão global ao risco diminui e Bolsa tem leve alta; dólar sobe com BC
07/07/2016 - Fonte: Gazeta do Povo
Após um início de sessão marcado pela manutenção dos temores relacionados ao
Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia), a aversão global ao risco diminuiu
nos mercados nesta quarta-feira (6). Dados fortes sobre o desempenho do setor de
serviços nos Estados Unidos em junho fizeram os índices na Bolsa de Nova York
inverterem o sinal e passarem a subir.
O petróleo também mudou de direção, passando a operar no campo positivo. A ata do
Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) contribuiu para a melhora
de humor dos investidores. O documento reforçou as apostas de que uma alta dos
juros americanos não deve ocorrer tão cedo.
O Ibovespa, que chegou a cair quase 2% pela manhã, terminou o pregão com leve
ganho, influenciado pelo movimento na Bolsa de Nova York e pelo avanço do petróleo.
O dólar, no entanto, manteve-se em alta, fechando na casa dos R$ 3,33, afetado por
mais uma ação do Banco Central no câmbio.
Alvaro Bandeira, economista-chefe da Modalmais, afirma que os mercados globais
buscam um ponto de equilíbrio, e deverão se manter voláteis no curto prazo. "Após o
susto com o Brexit, os mercados subiram com as expectativas de que houvesse uma
ação coordenada de bancos centrais para evitar uma desaceleração global; como não
houve nada de concreto, passaram a cair", explica.
Para Bandeira, as turbulências na Europa, com o Brexit e dificuldades no setor bancário
italiano, afetam o cenário mundial, mas não há risco de contaminação para outros
países, nem de haver uma crise global como a vista em 2007/2008. "Os países estão
bem mais preparados para enfrentar esses problemas", avalia.
No campo doméstico, os investidores aguardavam a definição da meta fiscal para 2017
e um possível aumento de impostos, como a Cide.
BOLSA O principal índice da Bolsa paulista encerrou o pregão em leve alta de 0,11%,
aos 51.901,81 pontos. O giro financeiro foi de R$ 5,3 bilhões. As ações da Petrobras,
que caíam mais cedo, fecharam no campo positivo, acompanhando a recuperação dos
preços do petróleo no mercado internacional.
Os papéis da estatal tiveram valorização de 2,26%, a R$ 9,50 (PN), e de 3,08%, a R$
11,69 (ON). Os papéis da Vale também viraram e terminaram com ganho de 2,24%,
a R$ 13,19 (PNA), e 1,43%, a R$ 16,29 (ON).
No setor financeiro, Itaú Unibanco PN subiu 0,39%; Bradesco PN fechou estável;
Banco do Brasil ON, -0,23%; Santander unit, +0,33%; e BM&FBovespa ON, -0,84%.
CÂMBIO O dólar comercial fechou em alta de 1,09%, a R$ 3,3370, enquanto a moeda
americana à vista teve ganho de 0,56%, a R$ 3,3200.
Pela quarta sessão consecutiva, o BC leiloou mais 10.000 contratos de swap cambial
reverso, equivalentes à compra futura de dólares pela autoridade monetária, somando
US$ 500 milhões. Com isso, o estoque de swap cambial tradicional (correspondente à
venda futura da moeda) do BC cai para US$ 60,135 bilhões.
Alexandre Espírito Santo, economista da Órama, avalia que o mercado exagerou na
queda do dólar ao testar o Banco Central sobre a volta dos leilões de swap cambial
reverso. Antes do reinício dessas operações, a moeda americana atingiu o patamar de
R$ 3,18.

"Agora, os investidores ajustam suas posições para próximo de R$ 3,30, o que é mais
palatável para o momento atual", afirma o economista, para quem o cenário externo
influenciou menos o câmbio doméstico do que o BC nesta quarta-feira.
No mercado de juros futuros, o contrato de DI para janeiro de 2017 avançou de
13,910% para 13,915%; o contrato de DI para janeiro de 2021 subiu de 12,240%
para 12,320%. O CDS (credit default swaq) brasileiro, espécie de seguro contra calote
e outro indicador de percepção de risco, porém, inverteu o sinal e caía 0,44%, aos
319,056 pontos.
EXTERIOR Na Bolsa de Nova York, o índice S&P 500 encerrou a quarta-feira com ganho
de 0,54%; o Dow Jones, +0,44%; e o Nasdaq, +0,75%. Os índices acionários
americanos inverteram o sinal e passaram a subir após a divulgação de dados do setor
de serviços no país. O indicador mostrou que o ritmo de crescimento da atividade de
serviços dos Estados Unidos atingiu máxima de sete meses em junho.
O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou que seu
índice do setor de serviços teve alta de 3,6 pontos, chegando a 56,5 em junho, leitura
mais alta desde novembro. Apesar dos dados fortes do setor de serviços nos EUA em
junho, as apostas do mercado são de manutenção dos juros americanos no curto
prazo.
A ata da última reunião do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), divulgada
há pouco, mostra que a autoridade monetária vai manter o atual patamar dos juros
até ter maior clareza sobre as consequências do Brexit.
O documento se refere ao encontro realizado em junho, pouco antes do plebiscito
britânico e, portanto, da confirmação da saída do Reino Unido da União Europeia O
Fed também vai aguardar a evolução do mercado de trabalho americano, após dados
decepcionantes do setor em maio. Na Europa, a Bolsa de Londres fechou em queda
de 1,25%; Paris, -1,88%; Frankfurt, -1,67%; Madri, -1,75%; e Milão, -2,26%.
Mais três fundos imobiliários britânicos suspenderam os resgates de cotas por causa
da forte demanda. São eles: Henderson Global Investors, Columbia Threadneedle e
Canada Life. Desta forma, o número de fundos britânicos nesta situação subiu para
seis. Na Ásia, as Bolsas chinesas terminaram em leve alta, mas no restante da região
os índices acionários caíram. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio perdeu 1,85%.
Brasileiros acham justo que mais ricos paguem mais imposto, indica pesquisa
07/07/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
Uma pesquisa do instituto Ipsos para a ACSP (Associação Comercial de São Paulo)
mostra que três em cada quatro brasileiros (77%) consideram justo cobrança maior
de impostos para quem tem salários maiores e menos tributos para quem tem salários
menores.
Quanto menor a renda do entrevistado, mais difundida é essa percepção. Nas classes
AB, 68% consideram essa lógica justa. Esse número cresce para 80% quando o
entrevistado pertence à classe C e para 82% entre as pessoas da classe DE.
O Brasil tem de certa forma imposto maior para os mais ricos, via tabela progressiva
do Imposto de Renda. Mas o país também cobra imposto no consumo, que pesa
proporcionalmente mais na renda dos mais pobres.
Apesar de defenderem mais impostos aos mais ricos, 88% acham que se cobra muitos
impostos no Brasil e que o dinheiro acaba não sendo investido em melhoria de escolas,
hospitais e estradas. Essa insatisfação é maior na região Norte (95%) e Sul (93%).

Os dados fazem parte da pesquisa Pulso Brasil, do instituto Ipsos, que entrevistou
1.200 pessoas em 72 cidades nas cinco regiões brasileiras. Em maio, esse
monitoramento investigou a opinião dos brasileiros sobre os impostos.
"Abordamos o tema nesta pesquisa por causa do atual debate sobre aumento de
impostos. E o que constatamos é que os brasileiros não percebem retorno nos
impostos que pagam", diz Danilo Cersosimo, responsável pela pesquisa no Ipsos.
CARGA TRIBUTÁRIA
Nesta terça-feira (5), quando questionado sobre um possível aumento de impostos, o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo "está considerando" a
questão. Ele disse que o governo divulgaria as "conclusões" sobre isso ainda nesta
semana.
Uma das principais queixas de 85% dos entrevistados é que, mesmo já pagando os
impostos, é preciso ainda pagar plano de saúde privado, escola particular, segurança
do condomínio, entre outros gastos. Isso porque a qualidade do serviço público é ruim.
Segundo Marcel Solimeo, diretor do Instituto de Economia da ACSP, essa sensação de
que o dinheiro arrecadado não é bem aplicado pelos governos é um dos fatores que
dificulta o aumentos dos impostos no país.
"Isso mostra que os brasileiros estão mais conscientes de que o contribuinte. Essa má
utilização dos recursos faz pressupor que mais impostos não resolveria. Isso dificulta
a ideia de se criar mais impostos", afirma.
Entre as perguntas feitas em todas as regiões do país estava a possibilidade de volta
da CPMF para aumentar a arrecadação do governo. Dos pesquisados, 74% já ouviram
falar do tributo, 25% desconhecem e apenas 1% não sabe ou não respondeu.
Do total dos entrevistados, 79% foram contra a volta da cobrança do imposto.
Somente 9% se mostraram favoráveis. Os demais não souberam responder.
Temer vai elevar impostos para cobrir rombo
07/07/2016 - Fonte: EM.com
Na noite dessa quarta-feira, 6, após reunião com Temer e a equipe econômica, o
senador e relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Wellington Fagundes (PR-MT),
informou que a previsão de receitas será elevada com o aumento da Cide (imposto
sobre os combustíveis) e recursos com concessões e privatizações.
Também estão em análise outros tributos que não dependam do Congresso. Segundo
fontes, a elevação da Cide, de R$ 0,10 para R$ 0,60, por exemplo, poderia resultar
num reforço de caixa anual de até R$ 15 bilhões.
Sem essas medidas adicionais, o déficit para 2017 poderia chegar a R$ 194 bilhões,
informou o presidente da Comissão Mista do Orçamento, o deputado Arthur de Lira
(PP-AL).
Fazenda, Planejamento, Banco Central e Receita ainda têm números diferentes e há
como "arrefecer" o déficit do ano que vem, explicou Lira. "Falamos de impostos,
privatizações, concessões, repatriação e da importância também de a PEC do teto dos
gastos ser aprovada."
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou no encontro que o governo já
recolheu R$ 8 bilhões na repatriação de recursos.
Segundo fontes, a proposta levada por Meirelles é de uma de meta mais próxima de

R$ 140 bilhões a R$ 150 bilhões. Mas a ala política do governo, entre eles o senador
Romero Jucá (PMDB-RR), insistiu num valor mais elevado, em torno de R$ 160 bilhões.
O dia de discussões intensas fez, no meio da tarde, Temer quebrar o protocolo e ir ao
gabinete do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, para reunião com Meirelles. No ritual
do poder, ministros é que vão ao presidente, e não o contrário.
Sem superar o impasse, Temer pediu aos ministros da área econômica um número
fechado para a meta até o meio-dia de hoje. Sua intenção é anunciá-la até o fim do
dia.
O presidente também encomendou medidas adicionais, principalmente relacionadas
ao controle de gastos. "Ele não quer que o discurso de aumento de receitas fique
focado apenas em impostos", disse uma fonte. Uma delas é a revisão do auxíliodoença, que foi anunciada no fim do mês pelo ministro interino do Planejamento,
Dyogo Oliveira.
Dados de maio mostram que ciclo recessivo não foi revertido, aponta CNI
07/07/2016 - Fonte: Paraná Online
O retrato da indústria no mês de maio mostra que o quadro recessivo ainda não foi
superado, afirmou nesta quarta-feira, 6, o gerente executivo de Política Econômica da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco.
"Na prática, o que os dados mostram é que o ciclo recessivo não foi revertido", disse.
De acordo com a CNI, o faturamento real caiu 3,8% em maio ante abril, enquanto o
número de horas trabalhadas recuou 3,6% no mesmo período.
Castelo Branco ponderou, contudo, que desde maio houve acontecimentos relevantes,
que já modificaram o cenário econômico. A votação do impeachment da presidente
afastada, Dilma Rousseff (PT), e a posse do presidente em exercício, Michel Temer
(PMDB), com mudanças na equipe econômica, foram as principais mudanças desde
então. "Maio e abril foram meses politicamente conturbados, e os dados refletem isso.
Mas muito mudou depois disso", disse.
O gerente executivo disse ainda que as quedas no faturamento real da indústria devem
ter fim em breve, uma vez que o indicador já ensaiou aumentos nos últimos meses,
embora não tenham se sustentado.
"Esperamos que (retração) tenha um fim em breve, que comece a mostrar certa
reversão no quadro do faturamento da indústria. A ideia é de que atingiu fundo do
poço", afirmou.
No caso do emprego, a recuperação deve demorar um pouco mais, uma vez que a
queda nos indicadores tem sido contínua, notou Castelo Branco. Em maio, a queda de
0,8% ante abril foi a 16ª consecutiva e levou o emprego ao nível do início de 2006.
"O mercado de trabalho da indústria segue deteriorado", afirmou.
Confiança
A mudança de governo proporcionou uma melhora na confiança dos empresários da
indústria, mas ainda em medida insuficiente para trazer efeitos para a economia real,
afirmou Castelo Branco. "Entre ficar mais confiante e retomar processo de
investimentos, precisa de outras condições mais objetivas", disse.
Segundo Castelo Branco, a mudança no comando do País após o afastamento da
presidente Dilma Rousseff (PT) e a consequente troca na equipe econômica acabaram
tendo efeito positivo sobre a confiança. A predisposição em fazer uma reforma da

Previdência também contribuiu nesse sentido, destacou. Mas a confiança permanece
no campo negativo.
"Isso ainda não se transferiu para situação real das empresas", disse o gerenteexecutivo. "Em algum momento, consolidando expectativas positivas, pode ser que se
transfira para o setor real da economia, mas é preciso outras condições. O grau de
confiança ainda não é suficientemente alto ou forte para promover retomada da
economia", destacou.
Uma das dificuldades mais urgentes é resolver o quadro fiscal. Castelo Branco disse
que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui um teto para os gatos é
importante, mas se trata de um processo "muito longo".
"No curto prazo, temos problema muito sério que é como conviver com um déficit
dessa magnitude", avaliou. Neste ano, o governo estima fechar as contas no vermelho,
com um déficit de R$ 170,5 bilhões, seguido de novo rombo em 2017, entre R$ 150
bilhões e R$ 160 bilhões.
Na avaliação da CNI, o déficit no setor público e a elevada necessidade de
financiamento do governo acabam tirando recursos do mercado que poderiam ser
direcionados às empresas.
"Crédito de curto prazo é fundamental. Sem isso, as empresas têm dificuldade de
operar normalmente. Mas o déficit no setor público acaba abafando o crédito
direcionado ao setor privado", disse Castelo Branco.
Marco Legal da Mineração deve considerar faixa de fronteira, apontam
especialistas
07/07/2016 - Fonte: Agência Senado
Em audiência pública na Subcomissão de Mineração, realizada nesta terça-feira (5),
senadores e especialistas pediram atenção à questão da faixa de fronteira.
O coordenador da Comissão Jurídica do Instituto Brasileiro de Mineração, Guilherme
Simões, informou que essa faixa ocupa 18% do território brasileiro, e a legislação
dificulta a exploração de minérios nessa área.
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) lembrou que o Acre tem quase todo o território
dentro da faixa de fronteira, e que o Brasil está deixando de aproveitar recursos que
os países vizinhos exploram. Detalhes na reportagem de Hebert Madeira, da Rádio
Senado.
Comissão aprova MP que permite uso de FGTS como garantia de empréstimos
consignados
07/07/2016 - Fonte: Agência Senado
A Medida Provisória 719/2016, que permite o uso de 10% do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) como garantia de empréstimos consignados, foi aprovada
nesta quarta-feira (6) pela comissão mista responsável por sua análise.
O texto também autoriza a quitação de dívidas tributárias com bens imóveis e regula
o seguro obrigatório de embarcações em casos de acidentes.
A proposta segue agora para votação na Câmara dos Deputados, como explica o
repórter Carlos Penna Brescianini, da Rádio Senado.

Para S&P e Moody's, aprovação de reformas é fiel da balança para Brasil
07/07/2016 - Fonte: R7
A atenção de grandes agências de classificação de risco em relação ao Brasil segue
voltada para a capacidade do governo interino de aprovar propostas no Congresso
para corrigir a deterioração fiscal do país, e não tanto para medidas adotadas que
aumentam o rombo orçamentário no curto prazo.
Segundo representantes da Moody's e da Standard & Poor's, fatores como a
renegociação das dívidas dos Estados e o reajuste de salários de funcionários públicos
e do Bolsa Família, que tem rendido crescentes críticas ao governo do presidente
interino Michel Temer, por piorarem ainda mais o buraco fiscal, não mudam o cenário
de longo prazo.
"Já está dado que uma reversão para melhor da dinâmica da dívida pública brasileira
vai demorar para acontecer, o que precisamos ver é qual o empenho na
implementação das reformas de correção orçamentária propostas", disse à Reuters a
analista da Moody's responsável pelo rating soberano do Brasil, Samara Maziad,
referindo-se à proposta limitar por até 20 anos o aumento dos gastos públicos à
inflação e à reforma na Previdência.
Essas medidas, segundo ela, criam a expectativa de um cenário melhor para a
trajetória de endividamento como proporção do PIB, que chegou a 68,6 por cento em
maio, segundo dados do Banco Central.
No cenário de estresse, que leva em conta a possibilidade do governo ter que
capitalizar alguma estatal, a Moody's calcula que essa relação pode chegar a 80 por
cento.
"As decisões até agora eram de alguma forma previstas, não mudam estruturalmente
o cenário", disse Samara.
A analista responsável pelo rating soberano do Brasil na S&P, Lisa Schineller, concorda
que vai ser duro reverter a trajetória fiscal negativa e que a situação fiscal ficou ainda
pior neste quase dois meses de governo interino, considerando que o déficit primário
previsto para este ano foi elevado para 170,5 bilhões de reais.
Além disso, a expectativa é que o governo anuncie uma meta fiscal para o próximo
ano muito próxima ao rombo deste ano.
Para a analista da S&P, no entanto, Temer conseguiu formar uma equipe econômica
robusta e o fiel de balança agora é realmente o apoio do Congresso para as reformas.
"Ainda vemos grandes riscos de problemas políticos, especialmente até a votação do
impeachment (da presidente afastada Dilma Rousseff) e das consequências da Lava
Jato", disse Lisa. "Vamos esperar sinais mais claros de melhora".
Os comentários refletem o quão atentas estão as agências à capacidade de Temer de
aprovar medidas impopulares que dependem de ampla maioria no Congresso, numa
economia que já enfrenta a maior recessão em cerca de um século.
Para a S&P e a Moody's, as medidas de contenção são vitais para estancar a piora
fiscal, que levou o país a perder o grau de investimento e ser classificado dois degraus
dentro da faixa especulativa, diante de um misto de forte recessão e crise política.
A Fitch, outra grande agência de rating, emitiu relatório na terça-feira afirmando que
as iniciativas tomadas pelo governo Temer sugerem uma tentativa de controlar os
gastos, mas podem não ser suficientes para alcançar uma rápida consolidação fiscal.

"A popularidade do governo Temer continua relativamente baixa e as investigações da
Lava Jato são uma contínua fonte de distúrbios políticos. A tolerância pública à
profunda austeridade fiscal pode ser limitada pela forte e prolongada contração
econômica e pela alta do desemprego", destacou a Fitch em nota assinada pela
diretora Shelly Shetty.
Indústria de veículos não espera recuperação em vendas de ônibus apesar
de eleições
07/07/2016 - Fonte: R7
As vendas de ônibus no Brasil costumam receber um impulso em anos de eleições,
mas para o setor de veículos isso não deve ocorrer este ano diante da crise econômica
que tem pressionado o orçamento de prefeituras e Estados, afirmou nesta quarta-feira
a associação que representa a indústria, Anfavea.
Segundo o vice-presidente da Anfavea Marco Saltini, também executivo da fabricante
de caminhões e ônibus MAN, do grupo Volkswagen, já não é mais possível esperar
uma recuperação do segmento diante da proximidade das eleições municipais de
outubro, que impede novas licitações.
"Estamos no período em que já não se pode mais comprar ônibus pelas prefeituras",
disse Saltini nesta terça-feira. "Este ano deveria ter havido licitações, mas não é isso
que ocorreu", afirmou Saltini a jornalistas.
"Os Estados, por exemplo, estão com dificuldade de honrar folha de pagamento e o
poder concedente da cidade de São Paulo já permitiu que as empresas de ônibus
ultrapassem o prazo (de 10 anos para utilização dos veículos no transporte público)",
acrescentou.
Segundo os dados da Anfavea, o segmento de ônibus, que tem a Marcopolo como a
principal fornecedora de carrocerias, apresentou a maior queda nas vendas de veículos
no primeiro semestre, de 41 por cento sobre um ano antes, a 5.683 unidades.
O segmento de caminhões apresentou recuo de 31,4 por cento, a 25.589 unidades, e
o de veículos leves acumulou baixa de 25,1 por cento, a 952,2 mil unidades.
Após Brexit, janela para emissões externas de empresas brasileiras pode se
estender
07/07/2016 - Fonte: R7
A surpreendente votação da Grã-Bretanha para deixar a União Europeia pode ter um
desdobramento imprevisto de alongar por alguns meses a janela para empresas
brasileiras captarem recursos no mercado internacional.
Após anos se abrindo em períodos muito curtos e apenas para gigantes como Petrobras
e Vale, que captaram no exterior entre maio e junho, o mercado seguiu aberto a
aceitar papéis de fora do grupo das chamadas blue chips, a exemplo de emissões
recentes de Cosan e Marfrig, segundo especialistas de mercado, que prevem novas
captações até a próxima semana, antes das férias no Hemisfério Norte.
"Com o Brexit (referendo que aprovou a saída da Grã-Bretanha da UE), consolidou-se
a perspectiva de que uma alta de juros nos Estados Unidos é cada vez menor num
cenário próximo", disse o diretor-gerente do Bradesco BBI, Leandro Araújo.
Com a previsão de que a taxa média de juros global seguirá baixa por vários meses,
diante do receio de nova desaceleração da economia, gestores de portfólio têm

realocado capital, procurando ativos que paguem mais que os títulos do Tesouro dos
EUA.
O movimento ajuda a explicar em parte a queda acentuada no prêmio de risco exigido
pelos investidores para papéis brasileiros, o que no jargão do mercado é chamado de
"fechamento das taxas".
Isso vem sendo ilustrado pela rápida queda das taxas de títulos mais líquidos.
O credit default swap (CDS), que mede o risco soberano do país, caiu de cerca de 380
pontos em março, quando o governo brasileiro emitiu um título de 10 anos no exterior,
para 320 pontos nesta semana.
Outro indicativo dessa tendência, segundo especialistas, foi a valorização de títulos
como os colocados por Petrobras e Vale recentemente, nas negociações do mercado
secundário.
"O mercado segue seletivo, mas um pouco mais aberto a emissores mais frequentes
que tenham uma curva conhecida", disse o diretor de mercado de capitais do
Santander Brasil, Rafael Noya.
Empresas com receitas mais atreladas a exportações e que não precisam de hedge
para seus passivos em dólar devem prefeir o mercado internacional para captar
recursos diante da sinalização do Banco Central brasileiro de que a taxa básica Selic
deve permanecer nos atuais 14,25 por cento ao ano até que a inflação comece a dar
sinais mais convincentes de queda.
"Para casos como esses, o investidor tolera o risco de eventualmente ter que fazer
uma marcação a mercado no curtíssimo prazo, se necessário", disse Araújo, do
Bradesco BBI.
Até semana que vem, mais duas operações de empresas nacionais ainda podem
acontecer, antes da parada sazonal devido às férias no Hemisfério Norte, disse o
executivo de um grande banco nacional, que pediu para não ser identificado.
Segundo Araújo, outras operações estão sendo preparadas para entre o fim de agosto
e o início de setembro.
Alguns mais ousados podem inclusive testar até o mercado de renda variável, com
duas companhias brasileiras já com pedidos de análise de ofertas de ações em análise
na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Log Commercial Properties, unidade de gestão de imóveis comerciais da MRV
Engenharia, vai tentar emplacar sua oferta inicial (IPO, na sigla em inglês). A Energisa
prepara uma oferta subsequente de units.
"Estamos numa ascendente para o mercado de ações no segundo semestre", disse
Araújo, para quem empresas exportadoras e as dos setores de educação, saúde,
alimentos, bebidas, tecnologia e distribuição de energia são vistas com mais bons
olhos por investidores.
A nova revolução industrial
07/07/2016 - Fonte: Inda
Entre os séculos XVIII e XIX, a Europa foi o cenário de diversas mudanças, iniciadas
na Inglaterra, que culminaram na substituição do trabalho artesanal pela produção em
série, por meio de máquinas. De maneira bem resumida, essa foi a primeira revolução

industrial que o mundo observou, um divisor de águas para todas as relações humanas
a partir de então.
Hoje, mais de 350 anos após esse movimento, estamos atravessando mais uma fase
de revolução que vai impactar profundamente a sociedade, gerando mudanças na
forma com que fazemos negócios, nos relacionamentos pessoais e profissionais e até
nos estudos, cursos superiores e profissões.
Todas essas mudanças surgem a partir de três letras: RPA, sigla que significa Robotics
Process Automation e diz respeito à automação de processos de negócios. A função
dela é transformar rotinas, que hoje são feitas por pessoas, em processos
automatizados com software, os tais "robôs".
Há três classes ou níveis de RPA: o primeiro é responsável por tratar as informações
transacionais e repetitivas; o segundo utiliza dados não estruturados e interpretação
de texto; por fim, o terceiro inclui inteligência artificial e aprendizado da máquina,
simulando a inteligência humana. Não existe limitação técnica para automação.
Pode ser um call center, um serviço ou análise jurídica ou um registro contábil. Os
graus de complexidade variam bastante, mas não há limitação de solução no nível
global.
O uso da robótica e de tecnologias cognitivas está definido para permitir a
digitalização progressiva das atividades que requerem algum grau de julgamento. O
desenvolvimento dessas tecnologias tem sido impulsionado por avanços significativos
na inteligência da máquina, no engajamento digital, na análise de dados, nas redes
sociais, tecnologias móveis e utilização da nuvem.
Deverão surgir novas funções, oferecendo atividades para um número entre 120 e
140 milhões de trabalhadores
O assunto RPA teve início há alguns anos, porém apenas recentemente vem ganhando
espaço nas organizações, com grande avanço nos EUA, em operações de Centros de
Serviços Compartilhados.
O Brasil é avançado em determinados aspectos e influenciado, principalmente, pela
complexidade tributária e as exigências de reporte de informações ao fisco.
Atualmente, já existem empresas com todo o ciclo de validação da recepção de
mercadorias, tanto em termos dos atributos da nota fiscal em relação ao pedido de
compra e regras fiscais, quanto em geração de contas a pagar, envio de dados às
secretarias de fazenda, livros fiscais e, até mesmo, contabilização funcionando sem
nenhuma interferência humana.
Diante desse cenário, a universidade de Oxford estima que 47% dos empregos nos
Estados Unidos poderiam ser automatizados dentro das próximas duas décadas.
Outras pesquisas apontam que um terço das profissões deixará de existir até 2025,
enquanto o restante será profundamente transformado em função da automação de
processos. Isto já aconteceu em grande escala dentro de fábricas, o que nos mostra
que estamos diante de uma nova revolução industrial.
Por outro lado, estima-se que deverão surgir novas categorias de funções, oferecendo
atividades para um número entre 120 e 140 milhões de trabalhadores até meados de
2020. Desse modo, serão criadas carreiras com maior grau de exigência, de forma
geral, sobre os indivíduos.
A tendência é que as empresas busquem profissionais bem preparados para análise,
tomada de decisões e construção de bons relacionamentos, visto que robôs não se

relacionam e não constroem laços. Novas habilidades serão a chave para ambos, os
empregados e os empregadores.
Para as empresas, as grandes questões que surgem com a nova revolução industrial
são; "Por onde começo? Como não ficar atrás dos meus concorrentes?"
As respostas para essas questões não são simples, mas é importante que os
executivos considerem a cultura da organização e façam um projeto-piloto dentro dos
objetivos e do tamanho adequado para a empresa. Outro item importante é identificar
alvos iniciais para projetos de automação e escolher as tecnologias certas, além de
avaliar os benefícios e priorizá-los.
O que observamos é que, independente do ramo de atuação, os empresários devem
manter um olho na evolução da automação robótica e considerar como trazer a nova
tecnologia para a organização.
Entretanto, o nível de investimento não é trivial nesse momento e, antes de uma
empresa sair adquirindo software de automação, deve estudar com profundidade a
aplicação prática e benefícios para o seu próprio negócio, visto que a adoção exigirá
alta qualidade dos processos empresariais.
Os robôs não são algo para ser admirado enquanto espera-se o movimento
amadurecer. Em vez disso, é fundamental começar com alguns pequenos pilotos e ser
parte atuante na nova remodelagem dos processos organizacionais, das transações
empresariais, modelos de trabalho e profissões do futuro.
Brasil é último em ranking de criação de emprego da OCDE
07/07/2016 - Fonte: G1
Em razão da crise econômica, o Brasil deve ter, em 2016, o pior desempenho na criação
de empregos na comparação com outros 43 países, de acordo com um estudo da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), publicado nesta
quinta-feira (7).
Segundo o relatório, o Brasil deve registrar um saldo negativo de empregos (quando as
demissões superam as contratações) de 1,6% neste ano, enquanto nos países da OCDE a
previsão é de crescimento de 1,5% dos postos de trabalho em 2016.
Nas projeções da OCDE, apenas quatro outros países, além do Brasil, terão saldo negativo
de empregos neste ano, com quedas bem menores, que vão de apenas -0,1%, como a
Finlândia, a -0,9%, no caso da Costa Rica.
Em 2017, afirma o estudo, a situação no Brasil deve melhorar, com previsão de
crescimento de 0,7% do emprego.
O estudo, intitulado "Perspectivas do Emprego 2016", leva em conta os dados dos 35
países membros da organização (a Letônia aderiu ao grupo em junho) e de nove outras
economias, como Brasil e China.
Em junho, a OCDE já havia estimado, em outro estudo, que o Brasil deverá sofrer em
2016 a maior queda do PIB entre as 44 economias analisadas, com recuo de 4,3%, e
atribuiu a "recessão profunda", que deve durar no país até 2017, ao "contexto de grande
incerteza política" e também aos casos de corrupção que abalam a confiança de
consumidores e investidores.
A OCDE prevê que a taxa de desemprego no Brasil deverá atingir 11,3% neste ano contra
8,5% em 2015, segundo o estudo divulgado nesta quinta.

Apesar da crise, as taxas de desemprego no Brasil permanecem bem mais baixas do que
as previstas neste ano para países como a Grécia (23,9%), Espanha (19,3%) ou a África
do Sul, onde o índice estimado é de 26,5%.
'Recuperação dolorosa'
O estudo afirma que a situação do mercado de trabalho continua melhorando nos países
da OCDE após a crise internacional dos últimos anos, "mas de maneira lenta e dolorosa"
em inúmeros países que integram a organização.
Isso é devido, diz a organização, ao fato de que a economia mundial está "colada em um
crescimento tímido caracterizado por um baixo nível de investimento, ganhos anêmicos
de produtividade e poucas criações de empregos, além de uma estagnação dos salários",
destaca o estudo.
Os salários, no entanto, não têm acompanhado a evolução dos níveis de emprego,
acrescenta a OCDE, ressaltando que em muitos casos os ganhos são, em média, pelo
menos 5% inferiores aos patamares que deveriam ter atingido se o crescimento
econômico dos anos 2000 a 2007 tivesse se mantido.
"São numerosos os trabalhadores que arrumaram emprego após a recessão, mas o
crescimento dos salários permanece moroso e o stress no trabalho afeta inúmeras
pessoas", diz o estudo, acrescentando que poderá ser difícil recuperar esse atraso nos
valores.
O estudo também prevê que a taxa de emprego nos países da OCDE deverá, em 2017,
voltar ao nível registrado antes da crise financeira mundial. O deficit de empregos nos
países membros, que chegou a ser, no início de 2010, de mais de 20 milhões de postos
de trabalho perdidos, caiu para 5,6 milhões em 2015.
Para a OCDE, esse déficit de empregos será "totalmente absorvido" ao longo de 2017.
"É evidentemente uma boa notícia, mas o fato de que a recessão pesou sobre o emprego
durante cerca de dez anos atesta a severidade da crise e o preço que os trabalhadores
tiveram de pagar", destaca o relatório.
O documento também alerta para o caso dos jovens com baixa qualificação que saíram
do sistema escolar e do mercado de trabalho e que correm o risco de "serem
definitivamente deixados de lado" na sociedade.
No ano passado, 15% dos jovens de 15 a 29 anos se enquadravam nessa categoria nos
países da OCDE, o que representa um leve aumento em relação aos níveis que existiam
em 2007, antes da crise mundial. Segundo a OCDE, "é urgente" colocar em ação políticas
nacionais e internacionais para estimular o crescimento e colocá-lo em uma trajetória
durável.
Brasil cai de 7º para 10º no ranking global de venda de automóveis
07/07/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

A melhora gradual no mercado automotivo brasileiro não deve ter reflexo positivo no
ranking de vendas mundial. O Brasil caiu do sétimo lugar, em dezembro, para o
décimo, em maio. De acordo com dados da consultoria Jato Dynamics, o mercado
brasileiro foi superado pelo francês, pelo italiano e pelo canadense.

Em 2012, o país conquistara o quarto lugar no ranking de vendas ao superar a
Alemanha, posição que manteve até 2014. No ano passado, perdeu três posições. Em
produção, em 2015, o Brasil figurou na nona posição.
"Não há indicativos de que o Brasil vá melhorar de posição. A queda do mercado
brasileiro é a maior entre os dez mercados. E os outros paí- ses apresentam alta nas
vendas", afirmou o presidente da Jato Dynamics, Vitor Klizas.

RETOMADA
Para o presidente da Anfavea (associação das montadoras), Antonio Megale, o Brasil
deve perder somente uma posição no ranking de vendas e terminar o ano no oitavo
lugar.
"O que podemos dizer é que há sinais de retomada ao final do ano, mas não sabemos
qual é a velocidade disso. O oitavo lugar no ranking é factível com 2 milhões de
vendas."
Acordo com Estados prevê teto para gasto por dois anos e privatizações
07/07/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
A nova versão do projeto de renegociação da dívida dos Estados com a União prevê
que o aumento das despesas ficará limitado à inflação por um período de dois anos.
O texto traz ainda autorização para que o governo federal ajude os Estados a
privatizarem empresas públicas com assessoramento de bancos estatais federais.
A nova versão do projeto, apresentado originalmente pela presidente afastada Dilma
Rousseff, foi divulgada nesta quarta-feira (6) pelo deputado Esperidião Amin (PP-SC),
relator da matéria. O texto ainda precisa ser votado tanto pela Câmara como pelo
Senado.
Quando anunciou o acordo com os governadores, o Ministério da Fazenda informou
que colocaria a regra do teto para gastos tanto nesse projeto de lei como na PEC
(Proposta de Emenda à Constituição) que limita as despesas federais.
Na PEC, a regra vale por um período entre 9 e 20 anos. No projeto de lei da
renegociação, o governo optou por um prazo menor, de 24 meses após assinatura do
aditivo que altera o contrato da dívida dos Estados com a União.
Também por esse período, os Estados se comprometem a não conceder reajustes
salariais aos seus funcionários.
Quem descumprir essas normas perde os benefícios tanto do desconto como do
alongamento da dívida e deve restituir o que não foi pago em 12 prestações.

O novo texto é fruto do acordo fechado no dia 20 de junho e que teve o aval doSTF na
última sexta-feira (1º).
PRIVATIZAÇÕES
Um dos artigos do Projeto de Lei 257 autoriza também a União a prestar "assessoria
técnica na alienação de bens, direitos e participações acionárias" em empresas
controladas por Estados e pelo Distrito Federal. Isso será feito por meio de instituições
financeiras estatais federais.
O ministro Dyogo Oliveira (Planejamento) afirmou recentemente que privatizar
empresas estatais estaduais para reduzir a dívida dos Estados com a União será uma
decisão de cada governador e não uma imposição do governo federal.
DESCONTOS
O novo texto diz que os Estados terão 20 anos a mais para pagar suas dívidas. Os 14
Estados que detêm liminares no STF que suspendem o pagamento das dívidas deverão
retirar as ações nas quais questionam o uso de juros compostos e pagar esse resíduo
em 24 meses.
Entre os meses de julho a dezembro de 2016, será concedido desconto de 100% nas
prestações mensais. Entre janeiro de 2017 e junho de 2018, o desconto será reduzido,
sendo de 94,73% no primeiro mês desse período e de 5,26% no último (o desconto
cai mês a mês em 5,26 ou 5,27 pontos percentuais).
O desconto fica limitado a R$ 400 milhões. Com isso, apenas São Paulo não terá
desconto integral no segundo semestre de 2016. Os valores não pagos durante o
período serão incorporados ao saldo devedor.
O projeto torna ainda uniforme o conceito de despesa com pessoal, que vai incluir
inativos e pensionistas.
Cadastro de inidôneas cresce 22% em 2016
07/07/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo
A quantidade de empresas que entraram no cadastro de suspensas ou inidôneas –que
não podem fazer contratos com o setor público– cresceu 22% no primeiro semestre
deste ano, na comparação com 2015.
Foram 2.405 companhias neste começo de ano, segundo o Ministério da Transparência
(antiga CGU). As razões mais comuns pelas quais uma companhia é adicionada à lista
são falha na execução de serviço e prática de ato ilícito, diz Antônio Carlos Nóbrega,
coordenador de responsabilização de entes privados do ministério.
A lei anticorrupção, de 2013, explica parte do crescimento, afirma Nóbrega. A partir
dela, todos os entes federativos (como Estados e prefeituras) precisam enviar dados
de empresas suspensas para o cadastro geral. Só agora, no entanto, isso acontece
com regularidade.
A União inscreveu 31% a mais no cadastro neste ano. Temas debatidos na mídia,
como a Lava Jato, tornaram a lei conhecida. Gestores da administração pública se
interessaram pela adequação de contratos e em licitações, diz.
Por consequência, houve mais aplicações de sanções, segundo Nóbrega. Outro
possível fator foi a queda na arrecadação, diz Carlos Ari Sundfeld, professor de direito
público da Fundação Getulio Vargas.
"Os governos começaram a limitar os aditivos. As empresas, pela falta de dinheiro,
podem não conseguir mais cumprir o contrato e, daí, são suspensas."

